
             

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Analista de Suporte de Sistemas 

 

Função: Suporte técnico a 

“softwares” 

Área: Desenvolvimento de Sistemas 
 

Revisão:  0 Data:  28/02/2013 

Cargo do superior imediato: Diretor de Sistemas Área:  Desenvolvimento de 

sistemas 
 

Unidade: Local: 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente dá suporte técnico (remoto, via telefone ou “software” VNC) aos clientes 

usuários dos sistemas  (“softwares”) implantados pela empresa : atende o usuário, 

informa-se do problema, simula a execução do programa no próprio computador ou 

acessa remotamente a rotina (via TeamViewer ou ShowMyPC) para uma melhor 
visualização do problema, orienta o procedimento correto ,atualiza o banco de dados, 

executa as correções  necessárias ou encaminha para a avaliação e providencias da 
equipe de desenvolvimento nos casos de resolução mais complexa. Mantém atualizada a 

base de dados (Vtiger) informando os procedimentos, soluções ou pendências, para 
controle dos atendimentos. 

 

 Recebe as orientações ou correções nos sistemas executadas pela equipe de 

desenvolvimento, testa e simula as alterações e libera para o uso solicitando a validação 
do processo para o usuário, para controle do atendimento. 

 

 Atualiza versões do sistema implantado no cliente: notifica o usuário sobre a operação, 

compila do sistema a versão mais recente e a executa  via acesso remoto  bem como 
restaura e realiza “backups” do banco de dados dos clientes. Registra o procedimento 

para controle contratual. 

 

 Mantém-se informado sobre novas tecnologias do mercado (softwares) visando sua 

adequação às necessidades de negócio da empresa. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Diretor de Sistemas presta assessoria e suporte aos clientes usuários dos 

sistemas (“softwares”) implantados pela empresa orientando-os adequadamente na utilização 

dos mesmos, solucionando problemas ou direcionando-os para uma resolução mais detalhada 

em função de sua maior complexidade.  

 

 



 
(cont.) 

 

 Periodicamente prepara mapas e quadros demonstrativos diversos sobre o desempenho 

da área para controle do superior e avaliação da frequência e características dos 
atendimentos para aprimoramento da qualidade dos mesmos. 

 

 Eventualmente pode realizar visitas a clientes para atendimento presencial na solução de 

eventuais problemas nos sistemas, atualização de processos , treinamento a usuários ou 

simples relacionamento comercial visando novas oportunidades de negócios e melhoria 
na qualidade do atendimento. 

 Pode atuar na implantação de sistemas participando das simulações do processo, início 

efetivo da operação, homologações, orientações e treinamento de usuários, etc. zelando 
pela qualidade do atendimento e  dos serviços contratados. 

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 

 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso superior incompleto (Análise de Sistemas, Ciências da Computação) 
 
 
Habilidades técnicas: 

Office básico 
Conhecimentos de PHP, Java e Delphi 
 
Experiência  acumulada:   
Até 1 ano 

 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Empatia 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Proatividade 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização do raciocínio lógico 
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